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Nem lehet egy generációt berakni 
egy fi ókba, hogy ők ilyenek és kész. 
Főként mivel ők nagymértékben a 
felnőtt társadalom lenyomatai, mi 
neveltük, mi tanítottuk.”

Mik lesznek, 
ha nagyok lesznek?

A fi atalabb, középiskolás generáció 
tagjairól valamivel árnyaltabb képet 
kapunk Zsigmond Zsuzsannától, a 
múlt év végén Sepsiszentgyörgyön és 
Csíkszeredában megtartott Karrier 
Napok szervezőjétől. A Centrum Stu-
diórum Egyesület és a Székelyföldi 
Diákigazolvány projekt működtetői 
által szervezett rendezvénysoroza-
ton a diákok közvetlen kapcsolatba 
kerülnek a szakmájukban sikeresen 
elhelyezkedett szakemberekkel. A 
két megyeszékhelyen összesen 714, 
11. és 12. osztályos diák vett részt 
a különböző területekről érkezett 
szakemberek előadásain és a beszél-
getéseken. A fi atalok a jövőképükkel 
kapcsolatos, továbbtanulási szán-
dékaikra vonatkozó kérdőíveket is 
kitöltöttek, ezeket nemrég értékelték 
ki. „Nem tudom, mennyire vették 
komolyan, esetenként az volt az ér-
zésem, hogy magasról tettek rá. Volt 
olyan, aki beírta a politológiát, az 
építészetet és a csillagászatot, három 
teljesen eltérő szakirányt. Olyan is 
van, aki fejleszteni szeretné magát, 
de nem tudja, milyen irányba, de a 
fontos az, hogy pénzt hozzon. A kér-
dőívek alapján sokaknál az derült 
ki, hogy a tizenkettedik osztály első 
félévének végén tudja, hogy tovább 
szeretne tanulni, de azt nem, hogy 
milyen irányba indulna” – mutatott 
rá Zsigmond Zsuzsanna.

A kérdőívet kitöltő diákok 45,8 
százaléka határozottan tudja, hogy 
orvos, jogász, bölcsész vagy gyógy-
pedagógus akar lenni, és több mint 
50 százalékuk egyelőre tapogatózik, 
tudja, hogy fejleszteni szeretné ma-
gát, de azt nem, hogy hol. „Például 
azt tudja, hogy Kolozsvárra szeretne 
menni, mert ott csuda jó a diákélet, 
de nem tudja, hogy milyen egyete-
men, milyen szakon szeretne tanul-
ni” – magyarázta Zsigmond Zsu-
zsanna. Körülbelül 16 százalékuk 
tanulna tovább itthon – Csíkban, 
Szentgyörgyön –, és kicsivel több 
mint harminc százalékuk akar kül-
földön tanulni, a többiek Marosvá-
sárhelyt, Kolozsvárt részesítik előny-
ben. Ha például a grafi ka szakról van 
szó, akkor Nagyváradot választják, 
ha az orvosi vagy a színművészeti 
kerül szóba, akkor Marosvásárhelyt. 
A külföldi továbbtanuláson gondol-
kodók közül Csíkszeredában három, 
Sepsiszentgyörgyön egy diák nevez-
te meg pontosan az egyetemet és a 
szakot.

„Az az érzésem, hogy nem ju-
tunk el ezekkel a rendezvényekkel 
azokhoz a diákokhoz, akik pontosan 
tudják, mit akarnak. A csíkszeredai 
Karrier Napok után picit erősebben 
éreztem azt, hogy a keresőknek lehe-
tőséget adtunk, válaszokat kaptak. 

Igaz, a három nap alatt olyan előa-
dásokat is meghallgattak, amelyek 
nem igazán érdekelték őket, de ez is 
segít a döntésben, hogy esetleg azt 
a szakot ne válassza. Visszajelzések 
érkeztek arra vonatkozóan is, hogy 
a szakemberek olyan alapinformá-
ciókkal látták el őket, amelyekkel 
határozottabban mennek neki a jö-
vőnek” – osztotta meg a rendezvény-
szervező.

Érdekességként megemlítette: 
míg tavaly legtöbben azt hangsú-
lyozták, hogy magyar nyelven sze-
retnének továbbtanulni, ezúttal a 
magyar mellett megjelölték az an-
golt és a románt is. „Többen is jelez-
ték, hogy a belügyben dolgoznának: 

rendőrség, tűzoltóság, katonaság. 
De azt is hozzátették: azért válasz-
tanák ezt, mert tudják, hogy korán 
nyugdíjba mennek, nem kis jutta-
tással. Én nagyon remélem, hogy ez 
csak egy része a diákoknak, akiket 
mi elértünk. Mert ha megnézzük, 
sok fi atal tevékenykedik különböző 
egyesületekben, sok fi atal vállalko-
zó van, nem igaz, hogy a fi atalokat 
nem érdekli semmi” – fogalmazott 
Zsigmond Zsuzsanna. Most egyéb-
ként azt fontolgatják, hogy a 11–12. 
osztályosok helyett a 9–10. osztá-
lyosokat szólítanák meg hasonló 
rendezvényekkel, hogy a diákok 
már ifj abb korban láthassák a lehe-
tőségeket, hallhassák szakemberek 
véleményét.

„Na és a felnőttek?”

„Miért, a felnőtteket mi érdekli? Az 
anyagiakon és a gagyi tévéműso-
raikon kívül?” – kérdezett vissza 
Asztalos Lehel szociálpedagógus, 
pszichológus, amikor a témáról ér-
deklődtünk. A székelyudvarhelyi 
szakember úgy véli, határozottan 
téves feltételezés, hogy a mai fi a-
talokat nem érdekli semmi. „Én 
szakközépiskolában dolgozom, nem 
elit válogatott, de van néptánccso-
portunk, ahová 25–30 gyerek jár, 
van kórusunk, vannak diákjaink, 
akik az Üvegfi gurák színjátszókörbe 
járnak, van kosárlabdacsapatunk, 
kézilabdacsapatunk, női és férfi  fo-

cicsapatunk. Mindez minimum száz 
diákot vonz be. Sok minden érdekli 
őket. Esetleg nem az érdekli, amit mi 
elvárnánk felnőttként” – szögezte le 
Asztalos Lehel.

A pedagógus azt is elmondta, né-
ha az az érzése, hogy az iskolában, a 
tananyaggal, a tantárgyakkal szem-
ben van egyfajta érdektelenség a di-
ákokban, és ez talán nem véletlen. 
„Egyrészt olyasmit akarunk megta-
nítani, aminek nagy részét soha nem 
fogják használni, és az nem elég egy 
tizenéves fi atalnak motivációként, 
hogy »tanulj, fi am, mert ez kell az 
érettségire«.” Szerinte ugyanakkor 
az információátadás legunalma-
sabb, legbanálisabb módja az isko-
lában történik. „Bemegyek tanár-

ként, állok a katedránál, mondok, 
mondok, mondok, és elvárom, hogy 
fi gyeljenek és érdekelje őket vala-
mi olyan, amiről ők is tudják, hogy 
annak az információhalmaznak a 
nyolcvan százalékát soha nem fog-
ják használni.”

Rámutatott, az adott informáci-
ót a diákok máshol, másként kere-
sik meg, számukra közérthetőbb, 
hozzáférhetőbb, elfogadhatóbb 
módon. Asztalos Lehel úgy véli, a 
titok nyitja abban rejlik, hogy meg-
felelő módon szólítsuk meg a fia-
talokat, és a felnőttek próbáljanak 
közelíteni hozzájuk, mert a gyere-
kek, a fiatalok nyitottak a világra, 
ugyanúgy, mint minden ifjú gene-
ráció. „Eleve ha az életkori adottsá-
gokat, a tizenéves kor sajátosságait 
nézem – az érdeklődés, a nyitott-
ság, az új megismerésére való tö-
rekvés –, butaság kijelenteni, hogy 
a fiatalokat nem érdekli semmi. 
Nagyon is kíváncsiak, csak más 
jellegű dolgok érdeklik őket, mint 
a felnőtteket. Ők már tapasztalják 
azt, hogy nem feltétlenül az a fajta 
tárgyi tudás szükséges az érvénye-
süléshez, mint ami esetleg 40–50 
évvel ezelőtt, nem feltétlenül az is-
kolai végzettségen múlik a sikeres-
ség, és itt nem az anyagiakra gon-
dolok, hanem arra, hogy jól érezze 
magát a bőrében felnőttként. Visz-
szagondolva a mi diákkorunkra, 
közöttünk is csak néhányan vol-
tak, akiket sok minden érdekelt 
egy generáción belül. Úgy, ahogy a 
felnőtt társadalomban is egy szűk 
réteg az, amely nagyon érdeklő-
dő, nyitott, befogadó a másra, aki 
kíváncsi, aki kultúremberként jön-
megy a hétköznapokban” – fejtette 
ki a székelyudvarhelyi pedagógus.

Nincs új a nap alatt?

Ferencz-Salamon Alpár, a csíksze-
redai József Attila Általános Iskola 
igazgatója is azon a véleményen 
van, hogy a klasszikus pedagógiai 
eszközökkel ma már szinte lehetet-
len megragadni a fi atalok érdeklő-
dését, és ilyen helyzetben talán nem 
is elképzelhető konfl iktusmentes 
diák-tanár – vagy tanár-szülő – kap-
csolat. „Minden bizonnyal az ilyen 

vagy hasonló helyzetekre az első 
reakció a felnőtt részéről, hogy »a 
mai fi atalokat nem érdekli semmi«” 
– mutatott rá. A pedagógus ugyan-
akkor úgy véli, ilyesmi nem először 
és nem is utoljára fordul elő, hiszen 
minden generációnál, illetve generá-
cióváltásnál felvetődő probléma ez, 
minden generáció a nála fi atalabbat 
úgy értékeli, hogy őket nem érdekli 
semmi.

„Azt mondják egyes kutatók, 
hogy felnőtté válásunk útján – né-
melyek már fi atalként, akár a hú-
szas éveik végén, mások kicsivel 
később – elveszítjük fejlődő gon-
dolkodásmódunkat, vagyis azt a 
képességünket, hogy a világ és a 
körülöttünk lévők változásaira, így 
a fi atalabb generációk számunkra 
különleges vagy érthetetlen szoká-
saira nyitottak, alkalmazkodóbbak 
legyünk” – fejtette ki. Ennek nyo-
mán észrevétlenül merev gondol-
kodásúvá válunk. „Pedagógusként 
ezt magamon is tapasztalom, sőt 
nagyon sokat foglalkozom azzal, 
hogy a folyamatot lassítsam vagy 
ellensúlyozzam. Nagyon sok és in-
tenzív erőfeszítésre, odafi gyelésre, 
önértékelési képességre van szük-
ségem, hogy ezt valamilyen szinten 
visszafordítsam. A mi szakmánk-
ban ez óriási kihívás, hisz valahol a 
mi feladatunk mindezt megcáfolni, 
ez ellen aktív és kreatív módon ten-
ni” – fogalmazott Ferencz-Salamon 
Alpár.

Felfedezni újra a gyermeket

Azt ő sem tagadja, hogy a ma iskolá-
ba járó gyermekek és fi atalok fi gyel-
mét lekötni, ingerküszöbét elérni és 
huzamosabb ideig a tanóra és a ta-
nulás érdekébe csatornázni nagyon 
nehéz. „Hogy hol van a megoldás? 
Az előbb említettek teljes ellentété-
ben. A pedagógus-felnőtt azon tuda-
tos igyekezetében, hogy valamilyen 
szinten, a tőle telhető legalaposabb 
módon fejlődő gondolkodásmódú 
egyén maradjon, aki nyitott az új-
donság felé, aki újra felfedezi a ben-
ne rejlő fi atalt, gyermeket, a játékos 
kedvet, a jó ízlésű humort, a szóra-
koztató együtt töltött idő fantaszti-
kus élményforrását, s mindezekben 
a közös tanulási-tanítási út kalan-
dokban és tapasztalatokban gazdag 
lehetőségét” – javasolja a csíkszere-
dai pedagógus.

Az általa említett felnőtt „számos 
korszerű tematikájú képzésre jár, 
kezdeményező, önmagát kész ké-
pezni nemcsak formális, de informá-
lis vagy nonformális környezetben 
is, hisz kialakult véleménye fejlődő 
gondolkodású, miszerint a fi atalo-
kat minden érdekli, amennyiben a 
lencsét, amin keresztül ez látható, 
nem mi, pedagógusok adjuk, ha-
nem ők maguk, a tanítványaink.” 
Ferencz-Salamon Alpárnak meg-
győződése, hogy a digitális világot 
leszámítva – „amelyet mi teremtet-
tünk számukra, és amelyet okosan 
felhasználva visszajuthatunk hozzá-
juk” – a mai fi atalság valójában sem-
mi alapvetőben nem különbözik az 
idősebb generációktól, talán abban, 
hogy sokkal több inger éri, mint má-
sokat. „Feladatunk, hogy ehhez mi, 
felnőttek felnőjünk, és velük együtt-
működve tanuljunk” – vallja.

„ „Ők már tapasztalják azt, 
hogy nem feltétlenül az a 
fajta tárgyi tudás szüksé-
ges az érvényesüléshez, 
mint ami esetleg 40–50 
évvel ezelőtt, nem feltét-
lenül az iskolai végzettsé-
gen múlik a sikeresség.”




